
ENVIRONMENTÁLNA 
POLITIKA

Spoločnosť Witzenmann Slovakia spol. s r.o., ako člen skupiny Witzenmann, patrí k 
popredným výrobcom produktov zameraných na tlmenie vibrácií, kompenzáciu rozťaž-
nosti, vedenie médií a vyrovnávanie montážnych nepresností. Prudký rozvoj výrobkov 
určených pre vodné, olejové, palivové a iné potrubné systémy automobilov určuje dnes 
hlavné smery rozvoja spoločnosti a kladie pred spoločnosť vysoké a náročné ciele.
Pri plnení týchto cieľov si vedenie spoločnosti uvedomuje vysoký stupeň zodpovednosti aj vo vzťahu k ochrane a 
zachovávaniu prírodných zdrojov. Zaväzujeme sa k takému spôsobu riadenia spoločnosti, ktorý bude presadzovať rozumné a šetrné 
zaobchádzanie s čerpanými prírodnými zdrojmi. Neustále sa usilujeme minimalizovať negatívny dopad našej výroby a našich výrobkov 
na životné prostredie a znižovať environmentálnu záťaž. Je pre nás samozrejmosťou dodržiavať všetky záväzné požiadavky.

 p Ochrana životného prostredia je považovaná za dôležitú súčasť 
podnikového riadenia a pre účely jej implementácie stanovuje-
me jasné ciele a pravidlá správania.

 p Riziká a vplyv našich výrobných činností na životné pros-
tredie vopred posudzujeme, analyzujeme a identifikujeme 
ich možný negatívny dopad na životné prostredie s cieľom 
minimalizovať riziká, týkajúce sa životného prostredia. Nové 
procesy, produkty a používané materiály pred zavedením pod-
robujeme dôkladnému hodnoteniu a preskúmaniu z pohľadu 
ich ovplyvňovania životného prostredia. 

 p Vzdelávanie a výchova zamestnancov našej organizácie 
zohrávajú rovnako dôležitú úlohu pri implementácii opatrení v 
oblasti ochrany životného prostredia. V tejto oblasti poskytuje 
spoločnosť zamestnancom potrebné školenia a pre ochranu 
životného prostredia vytvára vhodné pracovné podmienky.

 p Spolupráca s našimi dodávateľmi je orientovaná na dodávky 
takých tovarov a materiálov, ktoré nebudú znečisťovať životné 
prostredie ani po dobe svojej životnosti a budú v čo najvyššej 
možnej miere recyklovateľné.   

 p Zainteresované strany, ako sú štátne orgány, orgány samo-
správy a záujmové združenia v regióne sú rovnako neoddeliteľ-
nou súčasťou nášho pracovného prostredia. Ich požiadavky a 
očakávania v oblasti ochrany životného prostredia patria medzi 
dôležité aspekty, ktoré sa zaväzujeme sledovať a plniť v záujme 
rozvoja regiónu v ktorom pôsobíme.

 p Dodržiavanie všetkých záväzných požiadaviek vzťahujúcich sa 
k životnému prostrediu a k našim výrobkom a činnostiam patrí 
k základným predpokladom fungovania našej spoločnosti.

 p Zachovávanie prírodných zdrojov pre budúce generácie 
vnímame ako významnú súčasť našej spoločenskej zodpoved-
nosti. Našimi činnosťami prispievame ku znižovaniu spotreby 
prírodných zdrojov. 

 p Dlhodobé zlepšovanie systému environmentálneho mana-
žérstva a prijímanie potrebných opatrení je našim záväzkom, 
ktorým sa snažíme zabrániť, eliminovať alebo minimalizovať 
negatívne dopady nášho podnikania na životné prostredie, 
dosahovať neustále zlepšovanie environmentálneho stavu a 
prevencie znečisťovania.

Vo Vlkanovej dňa 01.03.2021
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zmocnenec pre SME

Ing. Ružena Štubianová, v.r. 
riaditeľka spoločnosti
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